
Kallelse 2017-09-12

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:30 Sammanträdesrummet Multen

Övriga
Anna Bilock, Ekonomichef
Peter Brändholm, Personalchef
Inger Sundblad, Ekonom
Mats Turesson, Teknisk chef
Helen Ekman, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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Kallelse 2017-09-12

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Förslag på tid för justering av kommunstyrelsens protokoll är den 14 september kl 11.00.
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Kallelse 2017-09-12

2 – Information från nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Muntlig information från representanter i nämnder, bolag och förbund.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Kallelse 2017-09-12

3 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Muntlig information från kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Kallelse 2017-09-12

4 – Planändring gällande Fjugesta 2:34, 
3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum) 
(KS 16-669)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Lekebergsbostäder AB planerar att uppföra ny bebyggelse på befintlig byggrätt på torget intill 
kommunhuset i centrala Fjugesta. För att möjliggöra önskad byggnation i tre-fyra våningar krävs en 
planändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning uppdraget 
att ändra gällande detaljplan i området. 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd under 
tiden mellan 2017-01-11 och 2017-02-01. Detaljplaneändringen har även varit ute på granskning 
enligt 5 kap. 23 § PBL under tiden mellan 2017-04-12 och 2017-05-03. Inkomna synpunkter har 
behandlats och redovisas i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande som bifogas till 
planhandlingarna. Planförslaget har i vissa avseenden justerats efter inkomna synpunkter. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. antar förslag till ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. 
(Fjugesta centrum) enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen
2. beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren.

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 

3:144 m.fl. (Fjugesta centrum)
 Samrådsredogörelse
 Plankarta
 Planbeskrivning
 Granskningsutlåtande
 Fastighetsförteckning
 §101 KSAU Planändring gällande Fjugesta 2:34, 3:139, 3:144 m fl (Fjugesta centrum)
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Kallelse 2017-09-12

5 – Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del 
av golfbanan. 
(KS 16-671)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
I gällande detaljplan för området finns en planbestämmelse som anger minsta tomtstorlek på 1000 
m2 för nya fastigheter inom användningsområdet för bostäder. Detta har medfört ett hinder vid 
avstyckning av de fastigheter där parhusbebyggelse uppförts. För att möjliggöra avstyckning krävs 
en detaljplaneändring. Efter beslut i kommunstyrelsen (2016-12-13) fick Sydnärkes byggförvaltning 
uppdraget att upprätta en planändring som möjliggör fastighetsbildning till en mindre tomtyta i 
området. 

Planområdets areal omfattar ca 23 ha och ligger beläget i Lanna, ca 9 km från Fjugesta och ca 20 km 
från centrala Örebro.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner förslag till ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan i Lekebergs 
kommun

2.beslutar att förslag till detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan skickas ut på samråd enligt 5 
kap 11 § Plan- och bygglagen

3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av Lekebergs kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Ändring av detaljplan för del av Vreta 2:11, del av golfbanan
 Fastighetsförteckning
 Försättsbrev
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Plankarta
 §102 KSAU Ändring av detaljplan för Vreta 2:11, del av golfbanan.
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Kallelse 2017-09-12

6 – Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl. 
(KS 16-745)

Föredragande Jonas Kinell 

Ärendebeskrivning
Vreta 2:11 är en fastighet som består av tre skiften. Två skiften ligger söder om det nu aktuella 
området. På dessa skiften upprättades detaljplan för Vreta 2:11 del av golfbanan 2015 som 
möjliggör för bostäder men det finns även en byggrätt för centrumverksamhet, vård, handel, 
kontor och service. Det tredje skiftet på Vreta 2:11 som nu delvis önskas planläggas är inte 
detaljplanelagt sedan tidigare, däremot finns ”detaljplan för Hidinge-Lanna 4:62 m.fl, del av 
golfbanan” direkt angränsande intill golfgatan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.godkänner detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl
2.beslutar att förslag till detaljplan för del av Vreta 2:11 m.fl. skickas ut på samråd enligt 5 kap 

11 § Plan- och bygglagen
3.beslutar att detaljplanen bekostas i sin helhet av markägaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl.
 Behovsbedömning
 Fastighetsförteckning
 Planbeskrivning
 Plankarta
 Tidplan_detaljplaneprocess
 §103 KSAU Detaljplan för del av Vreta 2.11 m.fl.
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Kallelse 2017-09-12

7 – Riktlinjer avseende förnyelse av 
jakträttsavtal 
(KS 15-350)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram Riktlinjer för upplåtelse av 
mark för jakt, jakträttsavtal.
Ett förslag till riktlinjer och en förnyad mall för jakträttsavtal finns framtagen enligt KS beslut.

I arbetet har andra kommuners styrdokument studerats för att ge möjlighet till riktlinjer som följer 
någon form av ”standard” eller norm. Grunden är även att arrendeavgiften ska ligga på en nivå som 
följer riksnorm.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. antar riktlinjer för upplåtelse av område för jakt på kommunens mark
2. uppdrar åt kommundirektören att ingå förnyade jakträttsavtal

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för jakträtter
 Riktlinjer för upplåtelse av jakt på kommunens mark
 §94 Riktlinjer avseende förnyande av jakträttsavtal på kommunens mark
 §104 KSAU Riktlinjer för jakträttersavtal på kommunens mark
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Kallelse 2017-09-12

8 – Löneöversyn 2017 
(KS 16-696)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Rapport om slutförd löneöversyn 2017 med procentuellt utfall per organisation, prioriterade 
grupper samt per kön.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Rapport – Slutförd löneöversyn 2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Rapport - Slutförd löneöversyn 2017
 Redovisning löneöversyn 2017
 §106 KSAU Löneöversyn 2017
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Kallelse 2017-09-12

9 – Utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med 
mottagningar från Migrationsverket 
(KS 17-563)

Föredragande Peter Brändholm 

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar 
från Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska 
transaktioner med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr 
med medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket
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10 – Prognosrapport 2 för 
kommunstyrelsen 2017 
(KS 17-564)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram en prognosrapport 2 som innehåller en beskrivning 
över verksamhetens arbete, nuläge samt mål- och ekonomiskt prognos för helåret.

Kommunstyrelsen prognostiserar uppnå 2 mål helt och 5 delvis vilket ger en måluppfyllelse på 28,5 
%. 
Av de 25 beslutade indikatorerna uppnås 14 helt, 9 delvis och två inte alls vilket ger en 
indikatoruppfyllelse på 56 %. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 585 tkr för 2017. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner prognosrapport 2, 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2017 för Kommustyrelsen
 Delårsbokslut (prognosrapport 2) 2017 för Kommunstyrselsen
 §109 KSAU Prognosrapport 2 för kommunstyrelsen 2017

Sida 11 av 19



Kallelse 2017-09-12

11 – Delårsbokslut för Lekebergs kommun 
2017 
(KS 17-565)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning

Handlingar tillkommer
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Kallelse 2017-09-12

12 – Överskott för flyktingmedel 
(KS 17-574)

Föredragande Inger Sundblad 

Ärendebeskrivning
I bokslutet för 2016 beslutade Kommunfullmäktige (KS 17-49) i samband med fastställande av 
årsredovisningen 2016 att överskottet från flyktingpengar ej skulle bokas upp i kommunens resultat 
för 2016 utan överskottet på ca 14 mkr skulle gå in i resultatet för 2017. Med anledning av detta 
har kommundirektören fått i uppdrag av Lekebergsalliansen att sammanställa en lista (enligt bilaga) 
på kostnader med koppling till integration/flyktingverksamhet som kan belasta överskottet.
Förutom bifogade lista finns ett förslag att avsätta ytterligare 2 mkr till föreningar/civilsamhället, 
där syftet med bidraget är att det skall gå till stöd för integrationsarbete.

Förslag är att fastställa bifogade lista och godkänna kostnaderna och avsätta ytterligare 2 mkr att 
fördela till föreningar/civilsamhälle samt uppdra till kommundirektören att fastställa regler för 
ansökan.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.fastställer bifogad lista och godkänner kostnaderna
2.avsätter 2 mkr och fördelar pengarna till föreningar/civilsamhälle
3.uppdrar till kommundirektören att fastställa regler för ansökan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - överskott flyktingmedel
 Lista kostnader extra flyktingpengar
 §111 KSAU Överskott flyktingmedel
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Kallelse 2017-09-12

13 – Delägarskap i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB 
(KS 17-480)

Föredragande Harmen Rebel 

Ärendebeskrivning
Lekebergs kommun har, tillsammans med ytterligare ett antal kommuner inom Förenade 
Småkommuners Försäkrings AB, FSF, erbjudits möjlighet att söka delägarskap i 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB). Representanten i Förenade småkommuners 
försäkringsbolag har med anledning av detta studerat erbjudandet närmare.

Representanten i Förenade småkommuners försäkringsbolag slutsats är att Lekebergs 
kommun föreslås bli delägare i KSFAB.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
 

1.antar erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 

2.förvärvar 368 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 516000 kronor
 

3.godkänner bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB samt

 

4. beslutar att finansiering av aktieköpet sker genom överlikviditet och belastar 
tillgångssidan i balansräkningen

 

5.utser Wendla Thorstensson (C) till kommunens stämombud och Berth Falk (S) till 
ersättare

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
 Bolagsordn ägavtal direktiv uppdat 150901 - kopia
 FSF Pris för aktier
 Tidsplan 2017 FSF
 §112 KSAU Delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
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Kallelse 2017-09-12

14 – Reglemente för överförmyndaren i 
Lekebergs kommun 
(KS 17-568)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Under 2016 genomfördes en revisionsgranskning av Kumla kommuns överförmyndarverksamhet 
vilket påverkar övriga kommuner som ingår i Sydnärkesamarbetet för 
överförmyndarverksamheten.
Med anledning av de synpunkter som framkom under granskningen har det uppdagats att gällande 
reglemente behöver revideras.
Överförmyndaren har därav beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för 
överförmyndaren.
Kommunfullmäktige föreslås anta att nya reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige 
1. Antar reglemente för överförmyndaren
2. Reglementet gäller från 1 oktober 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Enligt förslag till beslut

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Reglemente för Överförmyndaren i Lekebergs kommun
 Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun
 §113 KSAU Reglemente för överförmyndaren i Lekebergs kommun
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Kallelse 2017-09-12

15 – Redovisning av inkomna synpunkter 23 
maj - 4 september 2017 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter till kommunstyrelsen perioden 23 maj - 4 september 2017.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Kallelse 2017-09-12

16 – Redovisning av delegationsbeslut 23 
maj - 4 september 2017 
Ärendebeskrivning

Redovisning av fattade delegationsbeslut perioden 23 maj - 4 september 2017.

Delegationsbeslut
 KS 16-696-29 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om ny lön i löneöversyn 2017 - SRAT
 KS 16-696-31 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om ny lön i samband med 

löneöversyn 2017 för oorganiserade inom Kommunals avtalsområde
 KS 16-696-34 - Anmälan av delegationsbeslut - Avstämning av löneöversyn 2017 med Vision
 KS 16-696-35 - Anmälan av delegationsbeslut - Beslut om lönetillägg för administrativ chef 

Gustav Olofsson
 KS 17-393-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Markupplåtelseavtal för försäljning av 

jordgubbar på torget i Fjugesta 2017
 KS 17-412-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning i löneöversyn 2017 med 

Daniel Berglund.
 KS 16-696-38 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning om lön i löneöversyn 

2017 med Tomas Andersson
 KS 16-696-40 - Anmälan av delegationsbeslut - Enskild avstämning av lön i löneöversyn 

2017 med Daniel Eriksson
 KS 16-696-44 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-46 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-50 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 16-696-52 - Anmälan av delegationsbeslut - Lönesättning vid samlad löneöversyn
 KS 17-500-1 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneändring i samband med löneöversyn
 KS 17-505-1.5 - Anmälan om delegationsbeslut - Samrådshandlingar Förslag till ändring av 

stadsplan för del av Fjugesta M:E (Centrum)
 KS 16-696-54 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn2017 med Ledarna
 KS 16-696-55 - Anmälan av delegationsbeslut - Löneöversyn 2017 med Vårdförbundet
 KS 17-510-2 - Anmälan av delegationsbeslut - Ingå avtal om hyresavtal bostad för 

nyanlända AMI
 KS 17-188-7 - Delegationsbeslut - Beslut på nämndens vägnar i så brådskande ärende att 

nämndens avgörande inte kan avvaktas
 KS 17-505-4.1 - VB: Samrådshandlingar Färghandeln Fjugesta (2/7)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut
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Kallelse 2017-09-12

17 – Meddelanden för kännedom perioden 
23 maj - 4 september 2017 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunstyrelsen perioden 23 maj - 4 september 2017.

Lista på meddelanden
 KS 17-376-1 - Protokoll  från styrelsemöte FSFAB 2017-05-10
 KS 17-387-1 - Verksamhetsberättelse Sensus Studieförbund 2016
 KS 17-392-1.1 - Protokoll 2017-05-12 Specifika samverkansrådet folkhälsa social välfärd och 

vård, Region Örebro läns
 KS 17-394-1.1 - Protokoll - 2017-05-12 Regionalt samverkansråd, Region Örebro län
 KS 17-399-1 - Protokoll sydnärkesmiljönämnd 2017-05-29
 KS 17-436-1 - Meddelande från SKL - Förbundsavgift år 2018 till Sveriges Kommuner och 

Landsting dnr 17/02944
 KS 17-437-1 - Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om att stärka arbetet 

med mänskliga rättigheter
 KS 17-474-1 - Rapport från SKL - Klimatet- så klart!
 KS 17-474-2 - Missiv till rapport - Klimatet- såklart!
 KS 17-9-1 - Protokoll LeBo 2017-06-12
 KS 17-10-2 - Protokoll Leko 2017-06-12
 KS 17-8-3 - Protokoll direktionsmöte 170621 Sydnärkes Kommunalförbund
 KS 17-515-1 - Redovisning av Stiftelsen Activas verksamhet 2016-2017
 KS 17-543-1 - Beslut om ny delegationsordning för överförmyndaren i Lekebergs kommun
 KS 17-543-2 - Delegationsordning för Sydnärkes överförmynarkansli
 KS 17-188-6 - Yttrande i ärende 258-2365-2017
  - Information från Stödföreningen för småskalig vattenkraft

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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Kallelse 2017-09-12

18 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll från Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp.

Handlingar tillkommer

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna
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